
DØK Foreningen af 1986 
Referat for ordinært bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: Tirsdag d. 7. februar 2006 – kl. 17:00 - 19.00 
Sted: SP215 
 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 10. januar 

- Godkendt 

 

3. Økonomi 

- Ingen udgifter siden sidste møde 

 

a. Status på mulige sponsorer eller andre indtægtskilder 

- FUHU kan ikke bruges som mulig indtægtskilde, idet de 

sponsorerer aktiviteter på CBS, ved at betale direkte til CBS. 

Geitner vil udforme et udkast til et brev, som vil kunne tilpasses 

til de forskellige institutioner, som Jonas Büttcher har lavet en 

liste over 

 

4. Arrangementer 

a. Studieteknikker i samarbejde med Prosa IT (Jakob) 

- Vil blive afholdt d. 14. februar kl. 17:00 – 21:00 i SPs08. 

Forventes at blive afholde en gang, hvert semester og ligge i 

starten af disse.  

 

b. DØK Glögg (Jonas & Jonas) 

- Jonas Toppenberg har kontaktet Kirsten Flagstad og vil forsøge 

igen. Arrangementet forventes at ligge torsdag d. 2. marts på 

Howitzvej i studenterrummet 
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c. Fremtidige manuduktioner 

- Samtlige 2. års manuduktioner er dækket ind. Der mangler 

stadig manuduktør til DØK 1. år i datalogi, som skal afholdes i 

uge 22. 

 

d. Fremtidige arrangementer 

i. Latex som værktøj (Buttcher ansvarlig) 

- Blev ikke gennemgået 

 

ii. Strategi i organisationen - Jan Molin (Toppenberg ansvarlig) 

- Kryger og Toppenberg har haft fat i Jan Molin og forsøger at 

lave et arrangement med ham ultimo marts/primo april 

 

iii. Organisationsteori - Jens Frøslev Christensen (Toppenberg 

ansvarlig) 

- Toppenberg har ansvaret og Kryger assisterer. Jens Frøslev 

er på ferie til 16/3, så dette arrangement forventes tidligst at 

blive afholdt ultimo april.  

 

iv. Soft System – Peter Checkland (Geitner ansvarlig) 

- Geitner forsøger fortsat at kontakte Sabine Madsen 

 

v. Af andre mulige arrangementer, nævnes: 

1. Entrepreneuship (Geitner følger op) 

2. ERP v. Niels Bjørn Andersen 

3. Henrik Herlau (Joakim følge op) 

4. Personas og systemudvikling (Geitner følger op) 

5. Det nye kulturbegreb v. Majken Schultz (Kryger følger 

op) 
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5. Hjemmeside 

a. Status for hjemmesiden 

- Mangler drastisk opdatering. Jonas Büttcher begynder arbejdet 

hermed efter uge 6, grundet G-opgave 

 

b. Visioner og muligheder 

- Ikke gennemgået 

 

6. Dato for næste møde 

Torsdag d. 23. marts kl. 18:00 hos Jonas Toppenberg 

 

7. Eventuelt 

Mødet havde en enkelt gæst, som valgte at være observatør og havde 

ikke noget indlæg til mødet. 
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